
Název soutěže:  AUSTRIAN CLASSICS 2023
Místo:   Innsbruck, Rakousko
Termín:   17. – 20. 3. 2023
Typ soutěže:  World Cup - nominační a kvalifikační soutěž 
Vedoucí výjezdu:  Bc. Josef Macháček DiS.
Státní trenéři:  Alois Škeřík, Martin Viktorin
Registrace účastníků:  on-line na stránkách www.cubu.info/cesky-svaz-fullcontactu
Poplatky: 
•	 UBYTOVÁNÍ   3 600 Kč  zahrnuje:

•	 ubytování se snídaní (2 noci)
•	 cestovní a sportovní pojištění
•	 sportovní a organizační servis

•	 DOPRAVA  2 200 Kč zahrnuje:
•	 dopravu Praha-Innsbruck-Praha a transfery v místě konání

•	 DISCIPLÍNY (startovné)    900 Kč začátečníci
   1 500 Kč žáci, junioři, dospělí
   1 500 Kč Grand champion
   2 500 Kč PF team (3)

Uzávěrka registrací:  28. 2. 2023
Podmínky registrace: 
•	 Všichni účastníci musí při registraci uvést volbu UBYTOVÁNÍ a DOPRAVY!

Pokud si účastník zajišťuje ubytování či dopravu sám, vybírá „vlastní ubytování“ či „vlastní dopravu“ (bez poplatku). 
•	 Všichni ZÁVODNÍCI musí pří registraci vybrat minimálně jednu DISCIPLÍNU. Pokud nebude disciplína zadaná, je 

účastník považován za doprovod (trenér).
•	 Závodník přihlášený do kategorie začátečníků, nemůže startovat v jiných (standartních) kategoriích.
•	 Zaregistrovanou hmotnostní kategorii NELZE ZMĚNIT (kdo nenaváží, nestartuje)!
•	 Dopravu nelze objednat samostatně bez ubytování (ubytování bez dopravy ano).
•	 Ubytování je společné pro celý tým od pátku do neděle (nelze objednat méně či více dní, případně jiný termín).
•	 Pojištění se sjednává pouze pro účastníky s ubytováním.
•	 Stornovat výjezd lze do ukončení registrací, tzn. do 28. 2. 2023. V případě stornování po tomto termínu může být 

dobropisovaná částka ponížena o náklady, které již byly skutečně vynaloženy a které již nelze stornovat!
Program výjezdu:
17. 3. (pátek) 05:15  odjezd z Prahy
    Hlavní nádraží (https://goo.gl/maps/L93fS59ekuC2)  
  06:30 – 06:45 zastávka / nástup v Plzni
    stanice Benzina Plus směr Rozvadov (https://goo.gl/maps/1iYb1)
  po příjezdu  registrace, kontrola hmotnosti, lékařské prohlídky, ubytování
  16:00   PF (beginners), Team fights, eliminace FC, K1

18. 3. (sobota) 09:00   PF, FC, K1

19. 3. (neděle) 09:00   LC, KL, FC, K1
  po skončení odjezd z Innsbrucku
20. 3. (pondělí) 01:00 – 03:00 předpokládaný příjezd do Prahy 
Podmínky účasti:
•	 Každý účastník výjezdu musí mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz! 
•	 Každý závodník musí předložit vyplněné a podepsané formuláře WAKO:

•	 WAKO MEDICAL CERTIFIKATE
•	 WAKO COVID-19 HEALTH
•	 WAKO LIABILITY WAIVER
•	 WAKO QUESTIONNAIRE
•	 mladší 18ti let – WAKO PARENTAL
•	 dívky starší 14 let – WAKO NON-PREGNANCY
•	 závodník se zubními rovnátky – WAKO DENTAL BRACE

Další informace: info@csfu.cz 


